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 الرښود استاد نظرد 
کرنیز محصوالت د برشیت د خوړو او لومړنیو اړتیاوو غوره برخه     

جوړوي. د دې محصوالتو تولید او د تولید د کچې لوړول د ننۍ نړۍ او په 
ځانګړي ډول د کرنې د برخې د پوهانو، څېړونکو، متخصیصینو او 

 کارکوونکو له بنسټیزو دندو او ستونزو څخه شمېرل کېږي.

په افغانستان کې دا ستونزه په ځانګړي ډول ځکه مطرح کېږي، چې د  
وروستیو پرله پسې جګړو له کبله د هېواد کرنیز سیستم زیامنن شوی او د 

ولو له پاره ډېر ټه شوي ده. د کرنیزو محصوالتو د ېکرنیزو محصوالتو کچه ټ
دوې الرې شته دي: د کرنیزو ځمکو پراخول او بله يې له یوې واحدې 

بېلو په بېال   حاصل په الس راوړل د کرنیزو چارو ډېرټوټې ځمکې څخه د 
په چې  برخو کې د علمي څېړنو د رسته رسولو له الرې تررسه کېدای يش،

دې ډول چې نوي اصالح شوي تخمونه تولید، د کیمیاوي رسو د استعامل 
ص، ین، د اوبو ورکولو نورمونه او وختونه مشخیمناسب وختونه او دوزونه تع

کانیزه، په کرنیزو چارو کې له عرصي ېد اوبو لګولو سیستمونه اصالح، کرنه م
 او نویو ماشینونو ګټه واخیستل يش.

الوګان هم په هېواد کې یو له مهمو غذایې موادو څخه دي او له غنمو،     
وریجو او جوارو څخه وروسته د غذایې موادو په ډله کې څلورم ځای لري، 

ل کېږي. شمېر اصالتو زیاتول یو له غوره دندو څخه ځکه نو د هغوی د ح
علمي مرکز د کرنې د  د په همدې موخه د کیمیا، بیولوژي او کرنې
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انستېتیوت له خوا محرتم څېړنیار نوماند خلیل الرحمن بارکزي ته زما تر 
او دای امونیم الرښوونې الندې د الوګانو د حاصالتو په کچه باندې د یوریا 

رسلیک الندې یو کلنه علمي څېړنیزه  بېلو اندازو اغېز ترېال فاسفیت رسو د ب
پروژه وروسپارل شوه، چې ده نوموړې پروژه په ټاکلې موده کې په بریايل 

 ډول رسته رسولې ده.

ښاغيل خلیل الرحمن بارکزي د څېړنې په الس راغيل ارقام په علمي او       
نکی ټریټمنټ یې حاصل لرو  ډېرمتودیک ډول تحلیل کړي او تر ټولو د 

مشخص کړي دي، بیایې د څېړنې علمي ارزښت ښکاره کړی او د اقتصادي 
ارزښت د ښودلو له پاره یې اقتصادي محاسبات تررسه کړي دي. په وروستی 

( ۵ستيل او د هغوی پر بنسټ یې )ېبرخه کې یې د څېړنې پایلې را ا
او باندنیو  ( معتربو کورنیو۹۱وړاندیزونه کړي دي. په دې څېړنه کې له )
 علمي رسچینو څخه ګټه اخیستل شوې ده.

محرتم خلیل الرحمن د لوړو انساين اخالقو لرونکی، خواریکښ، پرکاره،      
په علمي کارونو کې متحرک، مبتکر شخصیت دی، په مستقالنه ډول د علمي 
کارونو د رسته رسولو د ځانګړي استعداد او توان لرونکی دی، هره دنده چې 

ې تررسه کوي، د ځواب یپه ورین تندي او ښه ډول  ،کېږيرل ورته سپا
له خپلو  ،علمي رسچینو ته مراجعه کوي ګڼوپیداکولو له پاره بېال بېلو او 

همکارانو په ځانګړي ډول د کیمیا، بیولوژي او کرنې علمي مرکز د غړو رسه 
دی په کلکتیف کې د ګډ  ،نه راځي دي. همدا ډولېښه چلند لري او ټول تر 

 ډېرنوموړي څخه په راتلونکي کې له کار کولو استعداد لري زه هیله لرم، چې 
ښه علمي څېړونکی جوړ يش. زه د نوموړي د پورته یادې شوې پروژې په 
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بشپړه توګه رسته رسول او ګټورتیا تائیدوم او په کلکه سپارښتنه کوم چې ده 
 ته د څېړنیار علمي رتبه ورکړل يش.

څخه د  ج له دربارپه پای کې زه محرتم خلیل الرحمن ته د لوي خدای    
کې پوره پوره  دې ډول نورو علمي او څېړنیزو پروژو د رسته رسولو په الره

بریالیتوب غواړم او هېله مند یم، چې دی به په راتلونکي کې په همدې ډول 
ټورې السته م ورکړي او د علم په برخه کې به نورې ګاخپلو څېړنو ته دو 

 راوړنې او بریاوی هم تر السه کړي.

 يپه درناو 
 څېړنوال عبداملتین
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 رسیزه
 ۍپه کرنه او مالدار  يې يوګړ  ډېر ېچ ،واد دىېه کرنیز افغانستان يو      

 ،ههمدارنګ .يپوره کو همدې الرې له  ېاو تیاړ  ۍنځور ې خپل او يبوخت د
 .يصادراتو لویه برخه تشکیلو  د وادېه د محصوالت کرنیز

ګړي له واد و ېه د او هد دلرغونې زمانې راهیسې دو  کرنه د ېکپه افغانستان  
 اوسه زمونږ کرنه ماشیني او له بده مرغه تر خو ،يرسه ښه بلد د چارو کرنیزو
 ډولي په عنعنو  ېخپلې ځمک کروندګر اوس هم زمونږ ،شوې نه دهعرصي 
 حاصالت په الس راوړي.  لږ او کري

له  ېچ ،يهکتاره حساب شو ه میلیون( ۶۵۵۲مساحت ) ېخاور  د افغانستان د 
( ۴۵۳)یوازی خو ده ه هکتاره ځمکه د کرلو وړمیلیون( ۸۵۱) څخه دې جملې

ټول  د افغانستان د کر وړ ځمکې د ،ده ترکښت الندېځمکه  هکتارهه میلیون
 ې یوازېر ک ځمکې د چې د ېحال ک ېپه داس سلنه جوړوي.( ۹۲) مساحت

 (.خم ۹۵:  ۹۳) ،يد وړ کرنې د ېکمسلنه ځ (۹۹)

موجوديت له برکته مست سيندونه  د غرونو لوړو هندوکش د کې د وادېپه ه
 ګټې اخیستنې ښه امکانات برابر د يې له پاره وځمک ونوموړ  د ېچ ،يد روان

 تکنالوژی يله عرص  او السته راوړنو علم د ه کې دنپه کر  وادېه د خو کړي دي.
 ته ده.ېه ټډېر کچه  حاصالتو د ېنه ګټه اخیستنې له وج دڅخه 
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 ،خونو وسړ  د چې په الس راځي، حاصالت لږ خوا هغه کوم ،له بلې   
 په  اونه موجودیت  د طریقو يفن او يعلم ساتنې د پروسس او زېرمتونونو،

 نه رسيدو له کبله له منځه ځي. حاصالتو د د ته بازارونو واړوند باندې وخت
وجود  ېالر  دوه اسايس له پاره ولووړ ل د محصوالتو کرنیزو د ،ډول په ټوليز
 الر (ي)عمود يتشدید يېبلې ته  او (يافق) يتوسعو  يېچې یوې ته : لری
 ېالند اوبو تر ځمکوو ډېر  د ځمکو پراختیا او کرنیزو الره د يلومړ  .يېوا

 حاصالتو څخه د ېځمک ېټوټې واحد له یو ی وهمه الرد .يراوستل د
 او يعضو  ،درملو کرنیزو ،اصالح د ېخاور  د کار دا ېچ ،يلوړول د
 ونومتخ له اصالح شوو ښه کولو، اګروتخنیک د د ،استعامل د رسو يکیمیاو 
په وسیله  ته رسولورس  د متونودخ يترویج نورو اوې اخیستن ېګټ څخه د
 او ېدوئ په ود یوه الره هم د د لوړولو حاصالتو د الوګانو د .يږېممکن ک
  .يد ېز ېاغ رسو يکیمیاو  د ېباند حاصالتو

استعامل رسه   دوز په مناسبد  کيمياوي رسو دڅېړنو ښودلې ده، چې 
الوګان  .يږېلوړ  کچهتوليد  د زو بوټو دحاصالتود کرنی ېپور  ېسلن ۵۵تر
ډلې له  موادو يخوراکغوره  د ۍنړ  د وروسته څخه ریجوو  غنمو او د

 له پارهودې  د هغوی درشایط  يعيطب افغانستان د .يږېل کشمېر څخه 
 وردګو،په  خو يږېکرل ک ېټول افغانستان کالوګان په  .يمساعد د خورا
په  کېکنړ او لغامن  ننګرهار، لوګر، کابل، بغالن، بدخشان، غزنی، بامیان،
 چې د ،دی په دې کې یښه وال یو الوګانو د حاصل ورکوي. ېزړه پور 

 کار په دا چې دا ي،ږېپخ ېک وختو بېالبېلوکې په  سیمو واد په مختلفوېه
کله  ېیان ،الوګانو نرخ ثابت سايت کې د کال په بهري کې د خيل مارکیتو

 الوګان د سیمو تودو د ،يږېخالص زېرمه الوګانو د سیمو سړو چې د



 رسیزه

1 
 
 

هغه څه په پرتله  الوګان د .ځيو مارکیټ ته را له پاره ېاستفاد د خلکو
 يېزیات غذا له پارهوادو ېه ېیپرمختیا د ۍنړ  د ،يږېکاټکل  ېچ

 د ل ورکولوـحاص دې بوټو په ډله ک کرنیزو د ۍنړ  الوګان د .يارزښت لر 
څلورمه ې ـله مخ ېانداز  د د زراعتی تولیداتو ،توان له نظره لومړی درجه

 ېچ ېدله  رسه .يساحی له پلوه شپږمه درجه کې راځ کر د د اودرجه 
 عمده غذا ېک سیمو يېپه استوا ۍنړ  الوګان د ېپه اوسنی وخت ک

هغه حاصل په  د ېلسیزو ک په وروستیو خو، ینه د یبوټ يتولیدونک
 پیدا يوار زیاته امید یې له پاره پراختیا د دی او یرسه لوړ شو  یچابک
توګه ارزښت په پراخه  يېلوړ غذا والوګان د ېچ باید وویل يش ده. ېشو 
په  او يژ انر ه ډېر په پرتله  يبوټ کرنیز بل هر هغه د نه دی، یژندل شو ېپ

کیفیته با او الوګانو لوړ د .يپروتین تولیدو  ډېر وړ ېاستفاد توګه د ينسب
ره ېبرس .يش یغوره رول لوبول کې وپه ښه کول خوند د وخوړ  پروتین د

 له کبله په الوګانو لږوايل د ېځمک د ېک وادوېه يېپه پرمختیا ،ېپرد
 وادونوېه دېپه . يش یداېعمده منبع په توګه اتکا ک د يژ انر  د ېباند
 تولید د نوالوګا د له کبله غوښتنود  خلکو د او زیاتوايلد  نفوسو د ېک

 د ېک اسیا په افریقا او ېپه تیره لسیزه ک ده. ېپراخه شو  ملن خورا
الوګانو  د .ید یزیات شو په پرتله محصول ډول  بل هر د تولید الوګانو
الوګان  .يزیات بریښ خورا ،ژندل شویېپ ېهغه چ ارزښت تر يېغذا

 باید وویل يش خو ،په نوم شهرت درلود غذا ه لرونکېنشایست د عموما  
 نووادو ېه يېپه پرمختیا ده.هم  منبع  ېپروتینو په زړه پور  الوګان د ېچ
 الوګان د ېهکتار ځمکه ک په یوهم  رسه بیا وايلټیټ د حاصالتو د ېک

 د ورکوي اوصل اح ډېر په پرتله  غوټو تولیدوونکو نیلو ورون او غلو
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 د ېپه ډله ک بوټو کرنیزو مهمو دالوګان  ،يپروتین تولیدو  وړ ېاستفاد
نه  ېره دېه .يلر  ځای دوهم وروستهوریجو له له نظره  تولید د ژيانر 
توان په  رمه کولو لږېز  د حاصل زیات حجم او الوګانو د د ېچ يو 

 يمنځ ته راوړ  ېستونز  يېلو ېساتن انتقال او د ېک وادوېه يېپرمختیا
له  خوړو ( دېبرخ ۸ ېک په سلو ېنږد) حاصل یواندازه د الوګانو ، ديد

 غذا حیواين ېک وادوېه ېپه ځین یې برخه ېپات ،يږېو قف ک پاره
 د .ږيېک دو له کبله ضایعېک خوسا د ېک په پټیو ېچ دا یا او يتشکیلو 
په  (ې)نساج اوبدلو چې د، يږېازه نشایسته تولیداند هډېر په څخه  الوګانو

  (.خم ۸ :۱) ،يږېنه کار اخیستل کېتر  ېصنعت ک

 د .يږېخوراکه تیار  حیواين اوول الک ،الوګانو څخه نشایسته د ېان کپه امل 
زیاته  ېک وادوېپه ځینو ه .يهم په الس راځ مرشوبات الوګانو څخه الکويل
 .يږېساتل ک ېک یخچالونو او قطیوپه ږي ېک اندازه الوګان کنګل

کرلو په  دغه نبات د له کبله د يجګړ  ۍکورن ېروان د ېواد کېپه ه زمونږ 
 بزګرانو او دهې ه شو لږ  یې اندازه حاصالتو دراغلی دی،  یلکموا ېساحه ک

 د ېتوګه ویلی شو چ يپه عموم .يد يتاوانونه اوښتي ته زیات اقتصاد
 ۸۵نږدې ېک واد په سلوېد ه خوا ېیو  له ېچ سکتور یمالدار  او ېکرن
 ېپه سلو کا خو  ېله بل مشغول دی او ېنفوس ورباندکلیوايل  ربخېب

زیاته  ټولو تر يږېتامین ېر حاصالتو له ال  د ېکرن د عاید ميل برخې ۶۵نږدې
رسه  کمبود د وموادلومړنیو  وړ اړتیا د وګړي وادېه د ېچ ،ده ېخساره لیدل

 ونهیمیل ۳۵۴ټوله ساحه  ېکښت الندتر کچه واد په ېه د .يد يشو  مخامخ
 ماخذونو په ځینو هکتاره او ۲۳۵۵۵ساحه  کر د الوګانو د ېچ ،هکتاره ده
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څخه هم هغه ې ساح له نوموړې ېچ ،ېهکتاره ښودل شو  ۹۱۵۵۵ ېک
 .يمتوقفه حاصالت په الس نه راځ

 چې په عمومي ډول ده  ته په کار متخصیصینو ېکرن دبرخه کې  ېده پ 
 په زیاتوايل  حاصالتو د الوګانو ډول د ځانګړيپه  اوپه بیارغونه  ېکرن د

 زیاتول د ېانداز  د داوارويپ د ېچ ،.څرګنده دهپوره ونډه واخيلکې 
 ېد د ،يلر  ته اړتیا چارو الروعلمي څېړنیزو  کرنیزو مشخصو او ځانګړو

 ناروغیو د ېچباید  ،يش حاصالت ترالسه  څخه لوړ بوټو له ېپاره چله 
غوره  د ونوډول وحاصل ورکوونک ډېر او ومقاوم د ېپه مقابل ک افتونو او

 السته راوړلو حاصل د ډېر د ،ېده ته لپر  .تر رسه يش ېهڅ  له پاره کولو
 د ښه تخم انتخاب، )د لکه عملیو ياګروتخنیک  کرنیزو الزمو د له پاره

مناسب  ورکولو  اوبو د استعامل، دوز مناسب درسو  حیواين کیمیاوی او
له رسه  .دي اچول په کار پروګرامونو يرضور نور  لړ یو او (نولېتع وخت

لړ  په باب یو دوېحل ک د ستونزو پورتنیو د ېواد کېپه ه زمونږ ېچ ېد
په کچه  حاصالتو د الوګانو )د هم بیا خو ،يد ديلېپروګرامونه رسته رس

په باره  ز(ېاغ البیلو اندازوېب د نیم فاسفیت رسوو دای ام او یوریا د ېباند
 امله د ېده ل نشته. ېارقام په الس ک ېقانع کوونک دقیق او ،درست ېک

وت یتېکرنې انست د مرکزیزو علومو کرن او ژيبیولو کیمیا، د ېاکاډم علومو
زه پروژه ينړ ېڅ ،ې برخه کې علميپه د ترڅو ،وسپارله دنده را ماته دا

 بشپړه کړم.
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